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BEKENDMAKING 

 

15. Consulaten: Ereconsul van de Republiek van Namibië 

 

 

Brugge, 28 mei 2021 

 

 

Aan de gemeentebesturen 

 

 

Mevrouwen 

Mijne Heren 

 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Olivier VAN DE VIJVER benoemd is tot 

Ereconsul van de Republiek van Namibië met als consulair ressort het Vlaams Gewest. 

 

De gemeentebesturen worden verzocht de heer Olivier Van de Vijver in de uitoefening van 

zijn functie maximaal te ondersteunen. 

 

 

 

Carl Decaluwé (get.) 

Gouverneur van West-Vlaanderen 
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16. Te Deum op 21 juli 2021 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag 

 

 

Brugge, 15 juni 2021 

 

Aan de Gemeentebesturen 

 

 

Mevrouwen 

Mijne Heren 

 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op  

21 juli aanstaande, in de kerken van de steden en gemeenten in onze provincie een Te Deum 

zal gezongen worden. 

 

Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij 

ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens 

meedelen aan de lokale besturen. 

 

Gelet op de huidige gezondheidscontext in verband met Covid-19, vindt u via de volgende link 

informatie die nuttig zou kunnen zijn: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ (Veelgestelde 

vragen > Openbaar leven > Mogen gemeentelijke diensten, erediensten en ceremonies?). 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Decaluwé (get.) 

Gouverneur van West-Vlaanderen 
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17. Politiebesluit van 24 juni 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen tot opheffing van het politiebesluit van 11 februari 2021 van de 

provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het 

bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie 

West-Vlaanderen 

 

POLITIEBESLUIT 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; 

- Gelet op artikel 65 van het provinciedecreet van 9 september 2005; 

- Gelet op artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de 

federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 

COVID-19; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals 

gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 november 2020, 28 november 2020, 11 

december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12 

januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 12 

februari 2021, 6 maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021, 24 april 2021, 27 april 

2021, 7 mei 2021, 4 juni 2021, 23 juni 2021 en eventuele latere wijzigingen; 

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen; 

- Gelet op het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een 

mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

- Gelet op het Overlegcomité van 18 juni 2021;  

- Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie over de 

noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 

2020, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 

- Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 

Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding 

binnen Europa en België; 

- Overwegende dat de gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de 

openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

- Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken, bepaalt dat zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende 

preventieve voorzorgsmaatregelen kunnen nemen; 

- Overwegende dat de vaccinatiecentra momenteel op volle toeren draaien en er reeds 

een langere periode van dalende cijfers is voor wat betreft het aantal besmettingen, 

ziekenhuisopnames en overlijdens;   

- Overwegende dat in West-Vlaanderen de incidentie op 23 juni 2021 over een periode 

van 14 dagen 49 op 100.000 inwoners bedraagt, het reproductiegetal op basis van het 

aantal nieuwe gevallen voor West-Vlaanderen 0,696 bedraagt en het totaal aantal 

nieuwe opnames in de West-Vlaamse ziekenhuizen op 23 juni 2021, over een periode 

van 7 dagen, 22 bedraagt; 
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- Overwegende de actuele omstandigheden is het niet aangewezen om strengere 

maatregelen met betrekking tot het dragen en bij zich hebben van een mondmasker 

op te leggen op het provinciale bestuursniveau dan op het federale bestuursniveau;  

- Overwegende dat op het federale bestuursniveau nog de verplichting wordt opgelegd 

om op bepaalde plaatsen en in bepaalde omstandigheden een mondmasker te dragen.   

 

Om deze redenen, 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

Het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen 

houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het 

grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, wordt opgeheven.  

 

Art. 2:  

Dit politiebesluit treedt in werking op 27 juni 2021. 

 

Art. 3: 

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 

- de Eerste minister, Alexander De Croo; 

- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke ; 

- de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne;  

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon; 

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke; 

- de Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 

Hilde Crevits 

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

- de gouverneur van de provincie Limburg; 

- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 

- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Namen; 

- de gouverneur van de provincie Luik; 

- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 

- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort; 

- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland; 

- de Préfet du Nord et Hauts-de-France; 

- de burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen; 

- de korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen; 

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen; 

- de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen; 

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum; 

- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs. 
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Onderhavig politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de 

gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de 

websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen. 

 

Gedaan te Brugge op 24 juni 2021  

 

De gouverneur 

 

 

 

Carl Decaluwé (get.) 
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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 

 

18. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van 29/03/2021 – 24/06/2021 

 

Gemeente/Stad Onderwerp Vastgesteld door Datum 

MENEN Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele 

onderbroken lijnen 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.02.2021 

LENDELEDE Wijzigen algemene politieverordening Gemeenteraad 25.03.2021 

KUURNE Algemene politieverordening van de gemeente Kuurne Gemeenteraad 25.03.2021 

HOUTHULST Tijdelijk politiereglement: aanvraag van de Koninklijke Maatschappij 

“De Sint-Omerzangers”, betreffende het inrichten van 

vinkenzettingen in de Bosdreef te Houthulst in 2021 

College 

burgemeester en 

schepenen 

25.03.2021 

TORHOUT Zonaal GAS-Reglement Gemeenteraad 29.03.2021 

TORHOUT GAS – Protocolakkoord met parket in geval van gemengde 

inbreuken 

Gemeenteraad 29.03.2021 

ROESELARE Covid-19 – Vergaderwijze van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, het college van burgemeester en schepenen en het vast 

bureau 

Burgemeester 30.03.2021 

HOUTHULST Tijdelijk politiereglement: aanvraag van de vinkenmaatschappij “De 

Molenzangers”, betreffende het inrichten van vinkenzettingen in de 

Sint-Jansstraat te Houthulst in 2021 

College 

burgemeester en 

schepenen 

01.04.2021 

OUDENBURG Goedkeuring van het aanmeerplan voor de bevaarbare waterlopen 

op het grondgebied van de stad Oudenburg, en vaststelling van het 

ondersteunend aanvullend politiereglement 

Gemeenteraad 07.04.2021 

LEDEGEM Vaststellen van de algemene politieverordening Gemeenteraad 08.04.2021 

HOUTHULST Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement: speelstraat in de 

Leeuwerikssstraat op woensdag 7 april 2021 en in de Zwaluwstraat 

op zaterdag 10 april 2021 

Burgemeester 10.04.2021 

HOUTHULST Tijdelijk politiereglement: aanvraag van MTC Vrijbos voor het 

inrichten van Megatour De France voor motoren op 24 juli en 25 juli 
2021 

College van 

burgemeester en 
schepenen 

15.04.2021 
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MENEN Tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid in het kader van 

bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van 

Covid-19 – verlenging mondmaskerplicht Rijselstraat 

Burgemeester 16.04.2021 

MENEN Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van 

de gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 

05.05.2021 

Burgemeester 16.04.2021 

MENEN Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 

houdende tijdelijke verlenging van politieverordening bij 

hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van 

de verspreiding van Covid-19 (coronavirus) 

Gemeenteraad 16.04.2021 

KUURNE Politieverordening betreffende het virtueel karakter van de volgende 

Gemeente- en OCMW-raad op 22 april 2021 om de verspreiding van 

het coronavirus Covid-19 te beperken 

Burgemeester 22.04.2021 

MIDDELKERKE Vraag toelating tot het organiseren van een ludieke actie rond 

problematiek zonnepanelen op 26.04.2021 

Burgemeester 22.04.2021 

ROESELARE Politiebesluit van de burgemeester tot het nemen van de nodige 

maatregelen in het kader van de activiteiten van de 50 dagen 

Burgemeester 03.05.2021 

MENEN Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat 

Aanpassen parkeerreglementering (doodlopend stuk) 

Gemeenteraad 05.05.2021 

ROESELARE Besluit van de burgemeester m.b.t. de organisatie van een digitale 

zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 31 mei 2021 en de gemeenteraadscommissies in mei 

2021 

Burgemeester 17.05.2021 

HARELBEKE Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 

par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal 

karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met 

audiovisuele livestream van maandag 17.05.2021 in het kader van 

de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) 

Gemeenteraad 17.05.2021 

HOUTHULST Intrekking van het besluit van 14 april 2020 betreffende het digitaal 

vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn en het niet-toelaten van publiek gedurende de federale fase 

van het crisisbeheer naar aanleiding van het coronavirus Covid-19 

Burgemeester 19.05.2021 

OUDENBURG Aanpassing van het eengemaakt reglement betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties van toepassing in de 

politiezone Kouter 

Gemeenteraad 19.05.2021 



BESTUURSMEMORIAAL 2021 – 09 dd. 24 juni 2021 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

 

64 

 

OUDENBURG Aanpassing van de politieverordening betreffende het ophalen van 

huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark: 

herziening van het hoofdstuk betreffende de toegang tot en het 

gebruik van het gemeentelijk recyclagepark voor het aanvoeren van 

huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Gemeenteraad 19.05.2021 

MENEN Tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid – Besluit 

burgemeester tot bijzondere veiligheidsmaatregelen naar aanleiding 

van de 50-dagen viering op 20-21-22 mei 2021 

Burgemeester 20.05.2021 

MENEN Tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van 

de gemeenteraad en OCMW-raad in CC De Steiger met publiek op 

woensdag 02.06.2021 

Burgemeester 21.05.2021 

HOUTHULST Tijdelijk politiereglement: inrichten van een autozegening van 

zondag 6 juni 2021 te Sint-Kristoffel 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

27.05.2021 

HOUTHULST Tijdelijk politiereglement: inrichten van afstellingsritten voor het 

Wereldkampioenschap Rally in Ieper te Merkem op donderdag 10 

juni en maandag 9 augustus 2021 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

27.05.2021 

KUURNE Politieverordening betreffende het virtueel karakter van de volgende 

Gemeente- en OCMW-raad op 27.05.2021 om de verspreiding van 

het coronavirus Covid-19 te beperken 

Burgemeester 27.05.2021 

DAMME Verordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: aanpassing 

Gemeenteraad 27.05.2021 

DIKSMUIDE Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Gemeenteraad 31.05.2021 

ROESELARE Besluit van de burgemeester dd. 17 mei 2021 met betrekking tot de 

oragnisatie van een digitale zitting van de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn op 31 mei 2021 en de 

gemeenteraadscommisssies in mei 2021 

Burgemeester 31.05.2021 

MENEN Maatregel in kader van bestuurlijke politie. Politieverordening (bij 

hoogdringdheid) door de burgemeester dd. 11 mei 2021 tot 

toegangsverbod perceel te Lauwe, Lauwbergstraat. 

Gemeenteraad 02.06.2021 

ROESELARE Besluit tot het nemen van de nodige maatregelen in het kader van 

het huidige stormweer 

Burgemeester 04.06.2021 
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MENEN Opheffing van tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid dd. 

16.04.2021 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie 

van de verspreiding van Covid-19 – afschaffing van algemene 

mondmaskerplicht Rijselstraat en Park Ter Walle in Menen 

Burgemeester 09.06.2021 

MENEN Tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van 

de gemeenteraad en OCMW-raad in zaal Barthel Rekkem met 

publiek op woensdag 30.06.2021 

Burgemeester 10.06.2021 

ROESELARE Organisatie van een digitale zitting van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni en de 

gemeenteraadsommissies in juni 2021 

Burgemeester 14.06.2021 

 


